
โครงการยกระดบั

คณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงาน

สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัจนัทบรุี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



เสรมิสรา้งการรกัษาวินยั จรยิธรรม

และ การป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น



บรรยายโดย 

น.ส.ธวลัฉตัร ลีลานนัทวงศ์

นิติกรชํานาญการพิเศษ

หวัหนา้กล ุม่กฎหมาย

สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัจนัทบรุี



วตัถปุระสงค์

เพ่ือเป็นกรอบในการควบคมุใหเ้จา้หนา้ท่ีไดถื้อปฏิบติั

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

มีความซ่ือสตัย ์สจุริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม เพ่ือ

ประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณสขุ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ลดขอ้รอ้งเรยีนและการฟ้องรอ้ง
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 ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั

 ศีลธรรม,  กฎศีลธรรม ความประพฤติดี

• ความดีงาม หลกัแห่งการประพฤติท่ีดีงาม

• หลกัศีลธรรม  หลกัศาสนาของทกุศาสนา

• มาตรฐานของความดีงาม ดจูากตนเองคนอ่ืนในสงัคม 

ความถกูผิดท่ีคนในสงัคมเห็นพอ้งตอ้งกนั

จรยิธรรม  คือ...

คณุธรรม  คือ...
 สภาพคณุงามความดี ไดแ้ก ่“ความดีท่ีอย ูภ่ายใน”



ปทสัถาน

ประกาศิต

พฤตกิรรม

จุดมุ่งหมาย

ผล

จริยธรรม

ทางศาสนา การประกอบวชิาชีพ การทาํงาน

ศลีธรรม จรรยาบรรณ วนัิย

ควร พงึ ตอ้ง

เพือ่คน

ดี ศักดิศ์รี + ประสิทธิผล

เพือ่คน + งาน

ประสิทธิผล

เพือ่งาน

คุณธรรม จรรยา วนัิย



จรรยาบรรณ หมายถึง ...

: หลกัความประพฤติอนัเหมาะสมตามแนวทางของ

จรยิธรรม คณุธรรม หรอือดุมการณซ่ึ์งเป็นหลกัสากล

ท่ีวิญ�ชูนทัว่ไปเห็นว่าดีงาม

- พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดชน์

- พรบ.ประกอบรฐัธรรมนลูว่าดว้ยการป้องกนัและปราบรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม

- แผนแม่บทคณุธรรมแห่งชาติ  -หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง

- ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน -เกณฑจ์รยิธรรมการจดัซ้ือจดัหาและการสง่เสรมิ

-จรรยาขา้ราชการ สป.สธ. พ.ศ. 2560 การขายยาและเวชภณัธฑมิ์ใช่ยาของกระทรวง

สาธารณสขุ พ.ศ. 2557

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสขุ



พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

พ.ศ. ๒๕๖๑

“เจา้หนา้ท่ีของรฐั” หมายความว่า ขา้ราชการ ...

ผ ูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของรฐั 

ลกูจา้งของสว่นราชการ หน่วยงานของรฐั ฯลฯ 



แนวทางปฏิบติั

ตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสขุ

MOPH Code of Contennt



แนวทางปฏิบติัตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสขุ

1. ดํารงตนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ตรงต่อเวลา ใชเ้วลาใหค้ ุม้ค่า/มีประสิทธิภาพ

3. ยดึถือประโยชนส์ว่นรวม ปฏิเสธผลประโยชนท์บัซอ้น

4. รว่มเป็นหเูป็นตา ไมอ่ดทนต่อการทจุรติทกุรปูแบบ

5. เป็นตวัอยา่งท่ีดีดา้นสขุภาพใหก้บัประชาชน

M Mastery (เป็นนายตวัเอง)



แนวทางปฏิบติัตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสขุ

O Originality (เร่งสรา้งส่ิงใหม)่

6. เรง่สรา้งสิ่งใหม ่ใสใ่จเรยีนร ู้

P People centred (ใสใ่จประชาชน)

7. เขา้ถึง พ่ึงได ้ใสใ่จบรกิาร

8. ใชท้รพัยากรอยา่งร ูค้ณุค่า รกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

H Humility (ถ่อมตนอ่อนนอ้ม)

9. รบัฟังความเห็นต่าง สรา้งสมัพนัธภาพ



มาตรการสาํคญัเรง่ด่วนเชิงรกุ

ของสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

ในการป้องกนัการทจุรติ การบรหิารงานท่ีโปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้และการแกไ้ขปัญหาการกระทําผิด
วินยัของ จนท.ของรฐั มิใหเ้กิดการกระทําผิด
ทางวินยั ในเรือ่งเก่ียวกบั....

1. การใชร้ถราชการ
2. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
3. การจดัทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดงูาน ประชมุ

และสมัมนา 
4. การจดัหาพสัด ุ



ขอ้สัง่การ

หนงัสือกระทรวงสาธารณสขุ ท่ี สธ 0218.04/ว978 ลว 20 ธค 2565

เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสรมิสรา้งพฒันาใหผ้ ูอ้ย ูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวินยั 

และป้องกนัมิใหผ้ ูอ้ย ูใ่ตบ้งัคบับญัชากระทําผิดวินยั

(แนบทา้ยหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ท่ี นร 1011/ว4 ลงวนัท่ี 3 มี.ค.2565)

1. ใหห้วัหนา้สว่นราชการและผ ูว่้าราชการจงัหวดั ดําเนินการ

กําหนดไวใ้นยทุธศาสตรแ์ละแผนพฒันาขา้ราชการ

กําหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนในการกํากบัดแูล สง่เสรมิ สนบัสนนุ และ

ติดตามผลการดําเนินการ

2.รายงานผลดําเนินการให ้ก.พ.ทราบ ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปี

3. ใหส้าํนกังาน ก.พ.จดัวางระบบใหคํ้าปรกึษา แนะนํา สนบัสนนุ

4. ให ้ก.พ.สรปุรายงานประจําปีในภาพรวมของสว่นราชการและจงัหวดั



จนท.ในสงักดั

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  

1. ขา้ราชการพลเรอืนสามญั  
2. ลกูจา้งประจํา                      
3. พนกังานกระทรวง สธ. 
4. พนกังานราชการ 
5. ลกูจา้งชัว่คราว อ่ืนๆ              



ขา้ราชการ/ลกูจา้งถกูดําเนินการทางวินยั

เรยีงลาํดบัตามประเภทความผิด 4 ลาํดบั ดงัน้ี

1. ไมป่ฏิบติัหนา้ท่ีตาม กม./ระเบียบ   
2. ประพฤติชัว่/ประพฤติเสื่อมเสีย 
3. ละท้ิงหนา้ท่ี/ขาดงาน                    
4. ทจุรติต่อหนา้ท่ีราชการ                      



สาเหตขุองการกระทาํผดิวินยั

1. ความไม่รู ้                                       

2. งานกบัคนไม่สมดลุกนั                          
3. อบายมุขต่าง ๆ                                  
4. ตวัอย่างท่ีไม่ด ี                                  
5. โอกาสเปิดช่องล่อใจ                        
6. ความขดัแยง้ระหว่างบคุคล



มีการกล่าวหา/สงสัย ว่าข้าราชการกระทาํผดิวนัิย

มูลไม่ร้ายแรง

ผบ.

พจิารณาในเบ้ืองต้น ม.91ว.1ดําเนินการ/ส่ัง สืบสวน ม.91ว.1

ผบ.ผู้ส่ังบรรจุ ม.57

ยุติ
เร่ือง

กรณีไม่มมูีลทีค่วรกล่าวหา
ว่ากระทาํผดิวนัิย ม.91ว.1

กรณีมมูีลทีค่วรกล่าวหาว่ากระทาํผดิวินัย 
+ มพียานหลกัฐานเบื้องต้น ม.91ว.2

ผบ.ผู้ส่ังบรรจุ ม.57 พจิารณาเห็นว่า 

มูลร้ายแรง

ตั้งสอบร้ายแรง ม.93
(สอบสวนตาม กฎ 56)

ตั้งสอบไม่ร้ายแรง ม.92
(สอบสวนตาม ว.19/2547)

ผบ.ม.57 ดําเนินการ/ส่ังให้
แจ้งข้อกล่าวหา/สรุปพยานฯ
ให้ทราบ-รับฟังคาํช้ีแจง ม.92

(แจ้งเอง/มอบ จนท./มอบ คกก.สืบฯ) พจิารณา/ลงโทษ

-สืบเอง
-มอบหมาย

ให้จนท.สืบ
-ตั้ง คกก.

สืบสวน

ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
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โทษทางวินยัขา้ราชการ มี 5 สถาน

■ไม่รา้ยแรง
1.ภาคทณัฑ์
2.ตดัเงนิเดอืน
3.ลดเงนิเดอืน

■ รา้ยแรง
1. ปลดออก

2. ไล่ออก



โทษทางวินยัลกูจา้งประจาํ/พกส. มี 5 สถาน

■ไม่รา้ยแรง
1.ภาคทณัฑ์
2.ตดัค่าจา้ง
3.ลดข ัน้ค่าจา้ง

■ รา้ยแรง
1. ปลดออก

2. ไล่ออก
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โทษทางวินยัของพนกังานราชการ มี 4 สถาน

1. ภาคทณัฑ ์                            
2. ตดัเงนิค่าตอบแทน                          
3. ลดช ัน้เงนิค่าตอบแทน                               

4. ไล่ออก

กรณผีดิวนัิยไม่ร้ายแรง

กรณผีดิวนัิยอย่างร้ายแรง
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โทษทางวินยัของลกูจา้งช ัว่คราว เงนินอกงบประมาณ

ตกัเตอืนในทางบรหิาร/ส ัง่เลกิจา้งในบางกรณี

นาํไปเป็นแนวทางในการพจิารณาส ัง่เลกิจา้ง 
โดยความเห็นชอบจาก คกก.บรหิาร หน่วยบรกิาร 

กรณทีาํผดิอย่างไม่ร้ายแรง

กรณทีาํผดิอย่างร้ายแรง

ประเภทเงนิบาํรงุ-ไม่ไดก้าํหนดไว้



อาํนาจ/หน้าทีร่าชการ..เกดิจาก

1. มาตรฐานกาํหนดตําแหน่ง เช่น

นายแพทย/์พยาบาล/

2. กฎหมายกาํหนดไว้ เช่น  พ.ร.บ.ยา/พ.ร.บ.

ระเบียบขา้ราชการพลเรอืน

3. มีคําสัง่/มีการมอบหมายโดยผ ูบ้งัคบับญัชา 

เช่น คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ



ตวัอยา่งมติ คณะกรรมการ ปปช.

เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2556

 หวัหนา้หน่วยงาน นํารถยนตแ์ละวสัด ุ

ครภุณัฑข์องทางราชการ 

ไปใชใ้นงานสมรสของบตุรสาว



 มีมลูความผิดทางวินยัอยา่งรา้ยแรง ตาม

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรอืน 

พ.ศ.2551 มาตรา 82 (2) และ มาตรา 85 (1) 

(4) (7)

 มีมลูความผิดทางอาญา ตามประมวล 

กฎหมายอาญา มาตรา 151 และ มาตรา 157
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ผ ูใ้ด เป็นเจา้พนกังานมีหนา้ท่ี ซ้ือ ทํา จดัการ

หรอื รกัษาทรพัยใ์ดๆ ใชอํ้านาจในตําแหน่ง

โดยทจุรติ อนัเป็นการเสียหายแกร่ฐั เทศบาล 

สขุาภิบาล หรอืเจา้ของทรพัยน์ัน้ 

ตอ้งระวางโทษจําคกุ ตัง้แต่ 5-20 ปี หรอื
จําคกุตลอดชีวิต และปรบั ตัง้แต่ 100,000-
400,000 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ม.151



มาตรา ๑๕๗ ประมวลกฎหมายอาญา 

- เจา้พนกังานปฏิบติั/ละเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ
- โดยทจุรติ

ตอ้งระวางโทษ จําคกุตัง้แต่ ๑-๑๐ ปี  หรอืปรบัตัง้แต่ 
๒๐,๐๐๐ บาท-๒๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จําทัง้ปรบั                                                                        

(อายคุวาม 15 ปี)

ประมวลกฎหมายอาญา 
“โดยทจุรติ”หมายถึง..... 

• เพ่ือแสวงหาประโยชน์
• ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย
• สาํหรบัตนเองหรอืผ ูอ่ื้น



ศาลอาญา คดีหมายเลขดํา อ.2117/2558

พนกังานอยัการ เป็นโจทก ์ยืน่ฟ้องนาย....             

เป็นจําเลย ในความผิดฐานเป็นเจา้พนกังาน             

มีหนา้ท่ีซ้ือ ทําจดัการ หรอืรกัษาทรพัยใ์ดๆ               

ใชอํ้านาจในตําแหน่งโดยทจุรติอนัเป็นการเสียหาย

แกร่ฐั และเป็นเจา้พนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ

มาตรา 157



ฟ้องโจทกส์รปุว่า ระหว่างตน้เดือน ม.ค. - 16 ม.ค. 54 ขณะ      

จําเลย ดํารงตําแหน่ง.... ไดใ้ชอํ้านาจหนา้ท่ีโดยทจุรติ ดว้ยการสัง่      

ใหเ้จา้หนา้ท่ี นําเกา้อ้ี 100 ตวั พรอ้มผา้ปลอกคมุเกา้อ้ี

เครือ่งถ่ายวิดีโอ 2 เครือ่ง , เครือ่งเลน่วิดีโอ , กลอ้งถ่ายรปู และ          

ผา้เต็นทห์ลายผืน เพ่ือนําไปใชใ้นงานวิวาหบ์ตุรสาวจําเลยท่ีบา้นพกั

สว่นตวั รวมทัง้รถยนต ์รถต ู ้สว่นกลางอีก 4 คนั เพ่ือใชร้บัสง่

เจา้หนา้ท่ีเขา้รว่มพิธี และขนยา้ยอปุกรณ ์ทัง้ท่ีบา้นพกั และงานฉลอง

มงคลสมรสท่ีโรงแรม ซ่ึงลว้นเป็นทรพัยสิ์นของทางราชการ  

การกระทําของจําเลยเป็นการใชอํ้านาจโดยทจุรติ เพ่ือ

ประโยชนส์ว่นตวั อนัเป็นการเสียหายแกร่ฐั ต่อมาเดือน ก.ย.56

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดช้ี้มลูความผิดวินยัและอาญากบัจําเลย

ขอใหศ้าลพิพากษาลงโทษจําเลย 



จําเลยใหก้ารปฏิเสธ แต่ต่อมาใหก้ารรบัสารภาพ

ไมต่่อส ูค้ดี

ศาลพิเคราะหพ์ยานหลกัฐานโจทกแ์ลว้เห็นว่า

การกระทําของจําเลยเป็นการทจุรติต่อตําแหน่ง

หนา้ท่ีตามฟ้อง 

จึงพิพากษาใหจํ้าคกุ 5 ปี และปรบั 20,000 บาท 

คําใหก้ารรบัสารภาพ เป็นประโยชนแ์กก่ารพิจารณา

คดี ลดโทษใหก่ึ้งหน่ึง คงจําคกุจําเลยไว ้2 ปี 6 เดือน 

และปรบั 10,000 บาท



ประมวลกฎหมายอาญา

ม. 147 ฐานเป็นเจา้พนกังานยกัยอกทรพัย์
1. เป็นเจา้พนกังาน
2. มีหนา้ท่ี ซ้ือ/ทํา/จดัการ/รกัษาทรพัย์
3. เบียดบงัทรพัยเ์ป็นของตน/ผ ูอ่ื้น โดยทจุรติ

หรอืทจุรติ ยอมใหผ้ ูอ่ื้นเอาทรพัยน์ัน้เสีย 

โทษ จําคกุ 5-20 ปี หรอืจําคกุตลอดชีวิต และ

ปรบัตัง้แต่ 100,000-400,000 บาท 
(อายคุวาม 20 ปี)



กรณตีวัอย่าง



เรียก...ไมรับ
นายธรรมดา หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป โรงพยาบาล

ชุมชนไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกลูกจาง

ช่ัวคราวรายเดือน ตําแหนงพนักงานบริการ มีผูสมัครเขารับการสอบ

คัดเลือก จํานวน 2 คน โดยมีนายธรรมดาเปนผูควบคุมการสอบ กอนการ

สอบคัดเลือก นายธรรมดาใหนาย ส. ผูใตบังคับบัญชาของตนนําเบอร

โทรศัพทไปใหนาย ว.ผูสมัครสอบ หลังจากนาย ว. ไดรับคัดเลือกและเขา

ปฏิบัติงานแลว นายธรรมดา เรียกใหนาย ว. หาเงินจํานวน 30,000 บาท 

มาใหโดยอางวาตนกําลังเดือดรอน นาย ว.เขาใจวาเงินท่ีเรียกน้ันเปนการ

เรียกเงินจากการท่ีสอบผานจึงประสงคจะใหเงินตามจํานวนท่ีขอมา 

ตอมาผูอํานวยการโรงพยาบาลทราบวา นายธรรมดา เรียก

เงินจากนาย ว.  จึงใหนาย ว. ทําบันทึกรายงานเหตุการณน้ีไวเปน

หลักฐาน แลวรายงานใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทราบ หลังจากท่ี

นาย ว. ทราบเร่ืองวามีคนอ่ืนรับรูเร่ืองเงิน จึงไดบอกนาย ว. วาไมตองหา

เงินมาแลว

พฤติการณท่ีเรียกรับเงินน้ัน ไมวาจะได รับเงินตามขอ

เรียกรองหรือไมก็ตาม เปนการอาศัยโอกาสท่ีตนมีหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้ง

เปนคณะกรรมการคัดเลือกแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ ดวย

กฎหมายอันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาท่ีตาม

มาตรา 85(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ลงโทษไลออกจากราชการ

กลุมกฎหมาย สสจ.จันทบุรี



นายทองดี ขาราชการ ไดยืมเงินราชการ
และ  ลงช่ือในโครงการอบรมโดยเปนผูเสนอโครงการอบรม

ทางดานสุขภาพรวมจํานวน 2 วัน นายทองดี ไดจัดทํา

เอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจายเงินตามโครงการอบรมสง

ใหกับฝายการเงินเพื่อหักลางเงินยืม สําหรับเปนคาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม เปนเงินจํานวน 10,600 บาท โดยลายมือช่ือ

ของผูเขารับการอบรมในเอกสารประกอบการหักลางเงินยืมน้ัน

มิใชเปนลายมือช่ือท่ีแทจริงของผูเขารับการอบรมแตเปน

ลายมือช่ือปลอม และมิไดมีการจัดอบรมตามโครงการดังกลาว

แตอยางใด

พฤติการณดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยาง

รายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิ

ชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใดหรือ

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต ตาม

มาตรา 85(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.2551 

>> ลงโทษไลออกจากราชการ <<

อบ...ลม

กลุมกฎหมาย สสจ.จันทบุรี



นายทองเติม ขาราชการมีหนา ท่ีรับผิดชอบ

โครงการอบรมนักเรียนเกี่ยวกับการปองกันโรค นาย

ทองเติมไดจัดทําใบสําคัญรับเงินแลวใหผูรับจางลงช่ือ

รับเงินเปนคาจางทําอาหารใหกับผูเขาอบรม เปนเงิน

รวม 30,000 บาท โดยเปนคาอาหารรายหัว หัวละ 

150 บาท  แตความจริงจายคาจางใหเพียงหัวละ 50 

บาท นอกจากนี้ ยั ง ไดจัด ทําใบสําคัญรับเงินค า

สมนาคุณวิทยากรรวมเปนเงิน 14,000 บาท ให

วิทยากรท่ีมาบรรยายลงช่ือเปนผูรับเงิน แตความจริง

ไมไดมีการจายเงินใหกับวิทยากรแตอยางใด ท้ังนี้ 

ใบเสร็จรับเงินท้ัง 2 ฉบับดังกลาว นายทองเติมเปนผู

ลงนามจายเงินแลวนําไปขออนุมัติเบิกจายเงินกับทาง

ราชการ

อบจนถูกออก

พฤติกรรมดังกลาวเปนการกระทําผิด

วินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต ตาม

มาตรา 85(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ลงโทษไลออกจากราชการ

กลุมก สสจ.จันทบุรี



นางทองเกิน ตําแหนง สาธารณสุข

อําเภอ    ไดอนุมัติจัดซ้ือคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ้น

เตอร จํานวน 4 เครื่อง ดวยเงินบํารุงของรพ.สต.ใน

สังกัด  โดยวิธีตกลงราคา วงเงินรวม 100,500 บาท 

ซ่ึงเปนการอนุมัติท่ีเกินอํานาจท่ีตนไดรับมอบจากผูวา

ราชการจังหวัดซ่ึงมอบอนุมัติการจัดซ้ือโดยวิธีตกลง

ราคา ในวงเงินครั้งหน่ึงไมเกิน 100,000 บาท ซ่ึง

จะตองดําเนินการจัดซ้ือโดยวิธีสอบราคา

พฤติการณดังกลาว เปนการกระทํา

ผิดวินัยอยางรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการให

เปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตาม

มาตรา 82(2) และมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการ  พลเรือน พ.ศ.2551

ลงโทษตัดเงินเดือนจํานวน 5% 

เปนเวลา 1 เดือน

กลุมกฎหมาย สสจ.จันทบุรี



นายส้ินคิด ขาราชการ ซ่ึงเปนพอหมาย ได

รูจักกับนางสาวแกว ซ่ึงเปน อสม. และมีการทํางานรวมกัน ท้ังคู

ไ ด มี ก า ร ส ง ข อ ค ว า ม ติ ด ต อ กั น ท า ง  E-Mail หล า ยค รั้ ง 

ตอมา นายสิ้นคิด ไดสงขอความทาง E-mail ลามก

หยาบคาย ชักชวนใหมีเพศสัมพันธดวย และนายสิ้นคิด ไดฝาก

แผนซีดีกับ อสม. คนอื่น นําไปใหกับนางสาวแกว เม่ือนางสาวแกว

เปดแผนซีดีดูก็พบวาเปนภาพเปลือยของนายสิ้นคิด จนมองเห็น 

อวัยวะเพศ และในแผนซีดียังมีภาพยนตรลามกท่ีแสดงการรวม

เพศระหวางชายหญิงดวย

พฤติการณดังกลาว เปนความผิดวินัยอยางไม

รายแรง ฐานกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง

เพศ ตามมาตรา 83(4) ประกอบมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551

 ลงโทษตัดเงินเดือนจํานวน 5% เปนเวลา 2 เดือน 

ซีไม่ดเีลย

กลุมกฎหมาย สสจ.จันทบุรี



ตัวอย่าง ความผดิต้องโทษวินัยทางการพสัดุ

1. มกีารแบง่ซ้ือแบง่จ้าง

3. ซ้ือของไม่มีของ-ตรวจรับท้ังๆท่ีรู้ว่าไม่มีของ (ยาลม)

4. ลงนามตรวจรับของ โดยไมด่ขูองว่ามีหรือไม่

2. ซ้ือของแพง / ซ้ือเพราะถกูส่ังให้ซ้ือ

5. ล็อคสเป็ค (คุณลักษณะเฉพาะ)



หลกัการตรวจรบัพสัด/ุตรวจการจา้ง 

1.ตอ้งตรวจรบั

ก.ของมี

ข.ของครบ

ค.ของถูกตอ้ง (สญัญา/ขอ้ตกลง/SPEC)

2. ถา้ไม่มี/ไม่ครบ/ไม่ถูกตอ้ง จะตอ้งรายงาน



ความผดิเกีย่วกบัการตรวจรบัพสัด/ุตรวจรบัการจา้ง

1. ไม่ยอมทาํหนา้ท่ีตรวจรบัพสัด/ุตรวจรบัการจา้ง

- ฐานไม่ปฏบิตัิหนา้ท่ีราชการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบฯ 

- ฐานขดัคาํส ัง่ผูบ้งัคบับญัชาฯ

2. พบว่าของไม่มี/ไม่ครบ/ไม่ถูกตอ้ง ไม่ยอมรายงาน/ทาํ

ความเห็นแยง้

- ฐานไม่ปฏบิตัิหนา้ท่ีราชการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบฯ 



มต ิค.ร.ม.วนัท่ี 21 ธ.ค.2536
(นร 0205/ว 234 ลว. 24 ธ.ค.2536)
- การลงโทษผูก้ระทาํผดิวินยัฐานทุจรติ

ควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ

- การนาํเงนิท่ีทุจรติไปแลว้มาคนื หรอื
มีเหตอุนัควรปรานอีืน่ใด ไม่เป็นเหตุ
ลดหย่อนโทษเป็นปลดออกจากราชการ







มติ ครม.เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562

ตามหนงัสือสาํนกังานเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี

ท่ี นร 0505/ว17

ลงวนัท่ี 11 มกราคม 2562



การละเมิดหรอืคุกคามทางเพศ คอื
1. กระทาํการ ต่อขา้ราชการ/ผูร่้วมปฏบิติัราชการ 
2. เกดิขึ้นในหรอืนอกสถานท่ีราชการ
3. ผูถู้กกระทาํมิไดย้นิยอม/เดอืดรอ้นราํคาญ 

โดยกระทาํการ ดงัต่อไปนี้
1. ดว้ยการสมัผสัทางกายท่ีมีไปในทางเพศ เช่น จูบ

โอบกอด จบัอวยัวะส่วนใดส่วนหนึง่ เป็นตน้
2. ดว้ยวาจาท่ีส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษวิ์จารย์

ร่างกาย พดูหยอกลอ้ พดูหยาบคาย เป็นตน้



ตวัอย่างความผดิเรือ่งการประพฤติช ัว่
1. ประพฤตตินเป็นคนเสเพล                     

2. เสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสตไิด ้
3. หมกมุ่นในการพนนั
4. กระทาํอนาจาร
5. มีความสมัพนัธ์ฉนัชูส้าว
6. กระทาํความผดิอาญา
7. ปลอมลายมือชือ่ 
8. เบกิเงนิเกีย่วกบัสทิธิประโยชน/์สวสัดกิาร เป็นเท็จ
9. เรยีกรบัเงนิ ในการสอบและคดัเลอืก เขา้ทาํงาน



อทุธรณข์า้ราชการ/
ลกูจา้งประจาํ/

พนกังานราชการ
พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ



ความหมาย

 การอทุธรณ ์ หมายถงึ การทีผู่ถ้กูลงโทษทางวนิยั
หรอืถกูส ัง่ใหอ้อกจากราชการ ตามมาตรา ๑๑๐ 
(๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘)  รอ้งขอใหผู้ท้ ีม่ ี
อาํนาจหนา้ทีต่ามทีก่ฎหมายกาํหนด ยกเรือ่งขึน้
พจิารณาใหมใ่นทางทีเ่ป็นคณุแกต่น



ผูม้อีาํนาจวนิจิฉยัรอ้งทกุข์
ผูม้อีํานาจวนิจิฉยั  ม ี๒  ประเภท

๑.  ผูบ้งัคบับญัชาเหนอืช ัน้ข ึน้ไป
- กรณีเหตแุหง่การรอ้งทกุขเ์กดิจากผูบ้งัคบับญัชาใน

ราชการสว่นภมูภิาคทีต่ํา่กวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดั ใหร้อ้งทกุขต์อ่
ผูว้า่ราชการจงัหวดั และผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูว้นิจิฉยั

- กรณีเหตแุหง่การรอ้งทกุขเ์กดิจากผูบ้งัคบับญัชาใน
ราชการสว่นกลางทีต่ํา่กวา่อธบิด ีใหร้อ้งทกุขต์อ่อธบิด ีและ
อธบิดเีป็นผูว้นิจิฉยั

- กรณีเหตแุหง่การรอ้งทกุขเ์กดิจากผูว้า่ราชการจงัหวดั
หรอือธบิด ีใหร้อ้งทกุขต์อ่ปลดักระทรวง  และปลดักระทรวงเป็น
ผูว้นิจิฉยั



ผูม้อีาํนาจวนิจิฉยั
๒.  ก.พ.ค.

- กรณีเหตแุหง่การรอ้งทกุขเ์กดิจาก
หวัหนา้สว่นราชการระดบักรม ทีอ่ยูใ่นบงัคบั
บญัชา หรอืหนว่ยงานทีข่ ึน้ตอ่
นายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตร ีปลดักระทรวง
รฐัมนตรเีจา้สงักดั หรอืนายกรฐัมนตร ีให้
รอ้งทกุขต์อ่  ก.พ.ค. และก.พ.ค. เป็นผู ้
วนิจิฉยั
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ข้าราชการอุทธรณโ์ทษทางวนัิย

อทุธรณโ์ทษทางวินยั  5 สถาน /คาํสัง่ใหอ้อกจาก   

ราชการ 6 กรณี คือ เจบ็ป่วย/ขาดคณุสมบตัทิัว่ไป/  

ปฏิบตังิานไม่มีประสิทธิภาพฯ/หยอ่นความสามารถฯ/

มลทินมวัหมอง/ถูกจาํคกุถึงท่ีสุดในคดีประมาท-ลหุโทษ 

- ใหอ้ทุธรณ ์ตอ่ คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคณุธรรม   

(ก.พ.ค.) ภายใน 30 วนั นบัแตท่ราบคาํสัง่ 

- ถา้ผูอ้ทุธรณไ์ม่เห็นดว้ยกบัคาํวินิจฉยัของ ก.พ.ค.

ใหฟ้้องตอ่ศาลปกครองสูงสุด ภายใน 90 นบัแต่

ทราบคาํวินิจฉยัของ ก.พ.ค.
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การอทุธรณโ์ทษทางวินยั/รอ้งทุกขก์รณถีูกส ัง่ใหอ้อกฯ
ของลกูจา้งประจาํ

1. อทุธรณ/์รอ้งทุกข ์ภายใน 30 วนั นบัแต่วนั

รบัทราบคาํส ัง่
2. ผูพ้จิารณาอทุธรณ์ ผูอ้อกคาํส ัง่ลงโทษ

- อ.ก.พ. จงัหวดั        ตํา่กว่าผูว่้าฯ                         
- อ.ก.พ. กรม          ตํา่กว่าอธิบด ี                             
- อ.ก.พ. กระทรวง     ผูว่้าฯ/อธิบด/ีปลดัฯ                               
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การอทุธรณโ์ทษทางวินยัของพนกังานราชการ

1. อทุธรณต่์อ ผวจ.ภายใน 15 วนั นบัแต่รบัทราบคาํส ัง่    
2. ผูพ้จิารณาอทุธรณ์ ผูอ้อกคาํส ัง่ลงโทษ

ลาํดบั 1 อธิบด ี                  อธิบดี
ผวจ                     ผวจ

(กรณ ีอธิบด ีมอบอาํนาจให ้ผวจ.ส ัง่ลงโทษ) 
ลาํดบั 2 ปลดักระทรวง 

3. ฟ้องศาลปกครองภายใน 90 วนั นบัแต่ทราบผล
การพจิารณาอทุธรณข์อง รมว.สธ.             
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การอทุธรณค์าํส ัง่เลกิจา้งลกูจา้งช ัว่คราว

1. อทุธรณต่์อ หวัหนา้หน่วยบรกิาร ที่ออกคาํส ัง่เลกิจา้ง 

ภายใน 15 วนั นบัแต่รบัทราบคาํส ัง่เลกิจา้ง    
2. ผูพ้จิารณาอทุธรณ์

ลาํดบั 1 หวัหนา้หน่วยบรกิาร พจิารณาแลว้หากไม่เห็นดว้ย 
ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาช ัน้เหนอืขึ้นไป

ลาํดบั 2 ผบ.ช ัน้เหนอืฯ พจิารณาแลว้แจง้ผลใหท้ราบ
3. ฟ้องศาลปกครองช ัน้ตน้ภายใน 90 วนั นบัแต่ทราบผล

การพจิารณาอทุธรณข์อง ผบ.ช ัน้เหนอืฯ





อนาจารผูป่้วย
• การสอบสวนเพือ่พจิารณาโทษทางวนิยั ไม่

จําตอ้งรอฟงัผลทางคดอีาญา แตต่อ้งมี
พยานหลกัฐานชีช้ดัวา่ผูอ้ทุธรณก์ระทําผดิจรงิ

• แมผู้เ้สยีหายเป็นพยานเพยีงปากเดยีว และ
พยานอืน่เป็นพยานบอกเลา่ ก็รบัฟงัไดห้ากมี
เหตผุลประกอบเชือ่มโยงใหน้า่เชือ่ถอื ไมม่บีท
กฎหมายใดทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการสอบสวนวนิยั
หา้มมใิหร้บัฟงั 

อทุธรณฟ์งัไมข่ ึน้ ยกอทุธรณ์



ยกัยอกเงนิสง่สหกรณ์
นางสาว หญิงลี  จนท .การเง ิน ได้รบัมอบหมายให้
หกัเงนิเดอืนของขา้ราชการใน รพ. เพือ่ชําระหนีเ้งนิกูแ้ก่
สหกรณ์ออมทรพัย ์แต่นําส่งไม่ครบตามจํานวนทีห่กัไว ้ 
จํานวน ๒๐,๗๙๖ บาท (การออมทรพัย ์การกูเ้งนิ ถอืเป็น
สวสัดิการภายในของราชการ ตามระเบียบสํ าน ัก
นายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการจดัสวสัดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗) พฤตกิารณ์เป็นการทุจรติตอ่หนา้ที่
การนําเงนิมาคนื ไมม่เีหตอุนัควรงดโทษเป็นปลดออกจาก
ราชการ 

(อ.ก.พ.มมีตไิลอ่อกจากราชการ จงึชอบดว้ยกฎหมาย)



ผอก.รพช. ถกูเจา้หนา้ที ่40 คน รอ้งเรยีน
และถกูต ัง้กรรมการสอบสวนรา้ยแรง กรณีเบกิ
นํา้มนัรถยนตร์าชการ ไปใชร้ถสว่นตวั (วอลโว่
และจิป๊) เบกิคา่เวรเต็มเวลา ท ัง้ทีไ่มไ่ดอ้ยูเ่วร
เต็มเวลา (on call) เป็นเท็จ ขอรือ้ถอนและ
ขายทอดตลาดบา้นพกัทีร่ ือ้ถอนเป็นเท็จ

กพค.วนิจิฉยัวา่พฤตกิารณเ์ป็น
การกระทาํผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง  ยกอทุธรณ์



นางมา หวัหนา้เวรพยาบาลไดอ้อกใบเสร็จรบัเงนิ
ค่ า ย า โ ด ย เ ขีย น ข้อ ค ว า ม ใ น ต้น ฉ บ ับ แ ล ะ สํ า เ น า
ใบเสร็จรบัเงนิพรอ้มกนั แตไ่ดเ้วน้ชอ่งจํานวนเงนิไว ้แลว้
แยกเขยีนจํานวนเงนิในใบเสร็จรบัเงนิฉบบัสําเนาใหต้รง
กบัหลกัฐานใบส ัง่ยา ๒ ราย ส่วนจํานวนเงนิในตน้ฉบบั
จะเขยีนมากกว่าสําเนาใบเสร็จรบัเงนิ (ตน้ฉบบั ๕๖๐ 
บาท แตส่ําเนาใบเสร็จระบุวา่ ๔๐๐ บาท) โดยเจตนานํา
เงนิส่วนทีเ่กนิไปเป็นประโยชนส์่วนตวั จํานวนเงนิ ๑๖๐ 
บาท พฤตกิารณ์ของผูอุ้ทธรณ์เป็นความผดิฐานทุจรติ
ตอ่หนา้ทีร่าชการ และประพฤตชิ ัว่อยา่งรา้ยแรง อทุธรณ์
ฟงัไมข่ ึน้ 



ขา้ราชการยืน่ใบลาป่วยโดยมใีบรบัรองแพทย์
มาแสดง ผูบ้งัคบับญัชาทีม่อีํานาจอนุญาตการลา
จะตอ้งพจิารณาวา่สมควรอนุญาตหรอืไมก่อ่น หาก
ฟังได้ว่าป่วยจริงและได้ย ื่นใบลาโดยชอบด้วย
ระเบียบแล้ว  ก็ไม่อาจนําวนัลาป่วยมานบัเ ป็น
ระยะเวลาของการละทิ้งหน้าที่ราชการได้ การ
ลงโทษในฐานความผดิดงักลา่ว ขอ้เท็จจรงิตอ้งฟัง
โดยปราศจากข้อสงสยัว่าผู ้ถูกกล่าวหาได้ละทิง้
หนา้ทีร่าชการตดิตอ่ในคราวเดยีวกนัเกนิกวา่ 15 วนั 
โดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร (อ. 2/2549)



พยาบาลเทคนคิ รพท. ไดล้ะทิง้หนา้ทีร่าชการ
ตดิตอ่กนัเกนิกวา่ 15 วนั โดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร 
ลงโทษไลอ่อกจากราชการ  สาเหตไุมม่าทํางานเพราะ
หนตีามคนรกั (เพศเดยีวกนั) ไปตา่งจงัหวดั 2-3 เดอืน 

ขอ้เท็จจรงิและการพจิารณาอทุธรณ ์รบัฟงัไดว้า่
เหตทุีล่ะทิง้หนา้ทีร่าชการ เพราะถกูพอ่แมบ่งัคบัให้
แตง่งานกบัชายทีไ่มไ่ดร้กัและพอ่บงัคบัไปทําพธิี
ไสยศาสตรท์ีจ่งัหวดัสรุนิทร ์ทําใหม้อีาการป่วยทางจติ
และแพทยม์คีวามเห็นวา่มอีาการป่วยทางจติ จรงิ  
อทุธรณ์ ผดิวนิยัไมร่า้ยแรง ส ัง่ใหก้ลบัเขา้รบัราชการ



สาธารณสขุอาํเภอแหง่หนึง่ ไดร้บังบประมาณ
โครงการเงนิกูม้ยิาซาวา  เพือ่กอ่สรา้งสว้มรมิแม่
นํา้ตาปี  แตไ่มไ่ดก้อ่สรา้งจรงิ โดยทําหลกัฐานเบกิ
จา่ยเงนิและกรรมการตรวจรบัเท็จวา่ผูร้บัจา้งกอ่สรา้ง
จรงิ อนัเป็นเท็จ

ป.ป.ช.ชีม้ลูความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง มมีติ
ไลอ่อกจากราชการ สาธารณสขุอาํเภอและ นวก.สธ.
ผูจ้ดัทําหลกัฐานเท็จ  สว่นกรรมการตรวจรบัถกู
ลงโทษวนิยัไมร่า้ยแรง และถกูดาํเนนิคดอีาญา 
มาตรา 157

ผลอทุธรณ ์ ฟงัไมข่ ึน้ ยกอทุธรณ์
สาธารณสขุอาํเภอและ นวก.สธ. 
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รธน.
ลําดบัศกัดิ์

กฎหมาย

พรบ. พรก.
ประมวลกฎหมาย

พรฎ. 

กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง

ขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ การกระทําทางปกครอง
มต ิค.ร.ม.,คําสัง่,ระเบยีบ,ขอ้บงัคบั

กลุม่งานราชกจิจานุเบกษา
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พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ.2550
มาตรา 7 ขอ้มูลดา้นสขุภาพของบคุคล เป็น

ความลบัส่วนบคุคล ผูใ้ดจะนาํไปเปิดเผยในประการ
ท่ีน่าจะทาํใหบ้คุคลน ัน้เสยีหายไม่ได ้เวน้แต่
การเปิดเผยน ัน้เป็นไปตามความประสงคข์องบคุคล 
น ัน้โดยตรง หรอืมี กฎหมายเฉพาะบญัญติัใหต้อ้ง
เปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณใีดๆ ผูใ้ด จะอาศยัอาํนาจ
หรอืสทิธิตามกฎหมายว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการหรอืกฎหมายอืน่ เพือ่ขอเอกสารเกีย่วกบั
ขอ้มูลดา้นสขุภาพของบคุคลท่ีไม่ใช่ของตนไม่ได ้
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มาตรา 49 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 7

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิ 6 เดอืน หรอื
ปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท หรอืท ัง้จาํท ัง้ปรบั    

ความผดิตามมาตรานี้เป็นความผดิ
อนัยอมความได ้
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มาตรา 8 ในการบรกิารสาธารณสขุ บคุลากรดา้น  
สาธารณสขุ ตอ้งแจง้ขอ้มูลดา้นสขุภาพท่ีเกีย่วขอ้งกบัการ
ใหบ้รกิาร ใหผู้ร้บับรกิารทราบอย่างเพยีงพอท่ีผูร้บับรกิาร
จะใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการรบัหรอืไม่รบับรกิารใด 
และในกรณท่ีีผูร้บับรกิารปฏเิสธไม่รบับรกิารใด จะใหบ้รกิาร
น ัน้มิได ้

ในกรณท่ีีเกดิความเสยีหายหรอือนัตรายแก่ผูร้บับรกิาร  
เพราะเหตุท่ีผูร้บับรกิารปกปิดขอ้เท็จจรงิท่ีตนรูแ้ละควรบอก
ใหแ้จง้หรอืแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ ผูใ้หบ้รกิารไม่ตอ้ง
รบัผดิชอบในความเสยีหายหรอือนัตรายน ัน้ เวน้แต่เป็นกรณี
ท่ีผูใ้หบ้รกิารประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง



(มาตรา 8 ต่อ)

ความในวรรคหนึง่มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณดีงัต่อไปนี้

(1) ผูร้บับรกิารอยู่ในภาวะท่ีเสีย่งอนัตรายถงึชวิีตและ
มีความจาํเป็นตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืเป็นการรบีด่วน
(2) ผูร้บับรกิารไม่อยู่ฐานะท่ีจะรบัทราบขอ้มูลได ้ และ

ไม่อาจแจง้ใหบ้คุคลซึง่เป็นทายาทโดยธรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยล์าํดบัใดลาํดบัหนึง่ 
หรอืผูป้กครองผูพ้ทิกัษ ์หรอืผูอ้นุบาลของผูร้บับรกิาร
เเลว้แต่กรณี รบัทราบขอ้มูลแทนในขณะน ัน้ได ้



69

ความรับผดิทางแพง่กบัการประกอบวชิาชพีการ
พยาบาลและการผดงุครรภ ์สาเหตสํุาคญัคอื
ละเมดิตาม ปพพ. ม. 420

“ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย ใหเขา
เสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสิน

หรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันจําตองชดใชคาสินไหม

ทดแทนเพ่ือการน้ัน”

กฎหมายแพง่ฯ
ทีเ่ก ีย่วกบัการประกอบวชิาชพี



พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิ
ทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่ 

พ.ศ. 2539

กฎหมายแพง่ฯ
ทีเ่ก ีย่วกบัการประกอบวชิาชพี



หลกัการและเหตผุลของกฎหมาย

1. เพือ่คุม้ครองเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดก้ระทําละเมดิ
ในการปฏบิตัหินา้ที่

2. เพือ่เยยีวยาความเสยีหายใหแ้กผู่เ้สยีหาย
จากการทําละเมดิของ จนท. อยา่งเป็นธรรม
และรวดเร็ว



บคุคลทีไ่ดร้บัการ
คุม้ครอง

1. เจา้หนา้ที ่หมายถงึ
* ขา้ราชการ/พนกังาน/ลกูจา้ง
* ผูป้ฏบิตังิานประเภทอืน่ ไมว่า่จะแตง่ต ัง้ในฐานะ  

กรรมการหรอืฐานะอืน่ใด     
2. หนว่ยงานของรฐั หมายถงึ

* กระทรวง/ทบวง/กรม/สว่นราชการอืน่
* ราชการภมูภิาค/ราชการทอ้งถิน่/รฐัวสิาหกจิ
* หนว่ยงานอืน่ของรฐัทีพ่ระราชกฤษฎกีากาํหนดไว้



การคุม้ครอง

1. ทําใหห้น่วยงานของรัฐหรอืบคุคลภายนอก
ไดรั้บความเสยีหาย

- หน่วยงานของรัฐเสยีหาย คอื ...ทรัพยส์นิเสยีหาย
- บคุคลภายนอกเสยีหาย คอื...

(1) ตาย
(2) บาดเจ็บ
(3) ทรัพยส์นิเสยีหาย

2. ความเสยีหายเกดิขึน้ 
ในระหวา่งปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ



การคุม้ครอง (ตอ่)

3. กรณี ทําใหท้รัพยส์นิของทางราชการเสยีหาย
3.1 ถา้จงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง 

เจา้หนา้ทีต่อ้งรับผดิ
3.2 ถา้ประมาทไมร่า้ยแรง 

เจา้หนา้ทีไ่มต่อ้งรับผดิ



การคุม้ครอง (ตอ่)

4. กรณี ทําใหบ้คุคลภายนอกเสยีหาย
4.1 ถา้ จนท. จงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง 

หรอืไมร่า้ยแรงก็ตาม ใหห้น่วยงานรับผดิตอ่
บคุคลภายนอกไปกอ่น

4.2 เมือ่หน่วยงานชดใชค้า่สนิไหมทดแทนไปแลว้
หน่วยงานมสีทิธไิลเ่บีย้แกเ่จา้หนา้ทีไ่ด ้ ถา้
เจา้หนา้ทีจ่งใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง

4.3 บคุคลภายนอกมสีทิธยิืน่คําขอคา่เสยีหายตอ่
หน่วยงานหรอืยืน่ฟ้องศาล การฟ้องศาล
ตอ้งฟ้องหน่วยงาน จะฟ้องเจา้หนา้ทีไ่มไ่ด ้



การคุม้ครอง (ตอ่)

5. ความรับผดิของผูก้ระทําละเมดิ
* กรณีจงใจตอ้งรับผดิเต็มจํานวน
* กรณีประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง  ไมต่อ้งรับผดิ-

เต็มจํานวน (อยูร่ะหวา่ง 65%-95%) 
* กรณีหน่วยงานมสีว่นรับผดิชอบดว้ย  ใหห้น่วยงาน

หกัลดไดต้ามสมควรแกก่รณี
6. ถา้มผีูก้ระทําผดิหลายคน ไมใ่ชห้ลักลกูหนีร้ว่ม 
7. ผูก้ระทําผดิขอผอ่นชาํระได ้



การคุม้ครอง (ตอ่)

8. ถา้ผูก้ระทําผดิไมส่ามารถชาํระหนี้ได ้
ใหห้น่วยงานผอ่นผันตามความเหมาะสม   
และไมอ่าจฟ้อง จนท. ผูท้ีต่อ้งรับผดิใหเ้ป็น
บคุคลลม้ละลายได ้

9. กรณี จนท. ผูต้อ้งรับผดิตายและจะตอ้งรับผดิตอ่
หน่วยงาน ใหฟ้้องผูจั้ดการมรดกหรอืทายาทตอ่ไป

10. กรณีการละเมดิมไิดเ้กดิจากการปฏบิตั ิ
หนา้ทีใ่หใ้ชก้ฎหมายแพง่บงัคบั



▪ ความระมดัระวงัตาม “พฤตกิารณ์” 
พฤตกิารณ์ คอืเหตภุายนอกตวัผูก้ระทาํ

▪หลักในการวนิจิฉัยวา่ผูก้ระทําขาดความระมดัระวงั
ตามวสิยัและตามพฤตกิารณห์รอืไม.่..
« ใหส้มมตุบิคุคลขึน้เปรยีบเทยีบ บคุคลนี้

มทีกุอยา่งเหมอืนผูก้ระทํา เวน้แต่
ความระมัดระวงัของบคุคลทีส่มมตุขิ ึน้มา 
ตอ้งอยูใ่นระดบัวญิ�ชูน



เจา้หนา้ท่ี กระทําละเมิดในการปฏิบติัหนา้ท่ี

บคุคลอ่ืน หน่วยงานของรฐั

เรยีกรอ้งจาก จนท.

ไมใ่ชวิ้ธีฟ้องศาล

หน่วยงานเรยีกให ้จนท.ชดใช้

โดยออกคําสัง่ใหชํ้าระภายใน

กาํหนดเวลา

ยื่นคําขอต่อ

หน่วยงาน

ฟ้องหน่วยงานหา้ม

ฟ้อง จนท.

ฟ้องศาล         -
ศาลยติุธรรม     -

ศาลปกครอง

ไม่พอใจ
ออกใบรบัคําขอ 

เป็นหลกัฐาน

พิจารณาคําขอ       

โดไม่ชกัชา้ฟ้อง (90 วนั)

ภายใน 180 วนั พิจารณาไมท่นั

รายงานปัญหาและอปุสรรคให้

รมต.เจา้สงักดัหรอืกาํกบัดแูล

ทราบพรอ้มขอขยายเวลา

รมต.ใหข้ยายเวลาไดไ้มเ่กิน 180 วนั

หน่วยงานชดใชแ้ทน

ไลเ่บ้ีย จนท.



ละเมิดท่ีไมใ่ช่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี

บคุคลอ่ืน

หน่วยงาน

ฟ้อง จนท.

หา้มฟ้อง

หน่วยงาน

อายคุวาม 1 ปี 

ปพพ.448

ศาลยติุธรรม 

(ใช ้ปพพ.)

ฟ้อง จนท. ศาลยติุธรรม

อายคุวาม 2 ปี

เจา้หนา้ท่ี
1 คน

หลายคน

ใชห้ลกัลกูหน้ีรว่ม



สัดส่วนความรับผดิชดใช้ กรณีทจุริตเงิน
ผูต้้องรับผดิ จาํนวนเงิน 

จนท.ผูท้จุริต                                    100%

ผูเ้ก่ียวข้อง

1. ฝ่ายการเงิน                                     60%
2. ผบ.ช้ันต้น-กลาง                               20%
3. ผบ.ช้ันสงู                                        20%



กระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับปรบัปรงุ) พ.ศ. 2565 

หลักสตูรตานทจุรติศกึษา
(Anti-Corruption Education)

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต



วิชาที่ ๑
การคดิแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม

วิชาที่ ๒
ความไมทนและความอายตอการทุจริต

วิชาที่ ๓
STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต



แบบทดสอบ
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